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Lag
om ändring av 3 och 6 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till
området för lagstiftningen i fördraget med Ryssland om utarrendering av den del av
Saima kanal som tillhör Ryssland och av det därtill hörande området till republiken
Finland samt om fartygstrafiken genom Saima kanal och om tillämpning av fördraget
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget med Ryssland om utarrendering av den del av Saima kanal som tillhör
Ryssland och av det därtill hörande området till republiken Finland samt om fartygstrafiken genom Saima kanal och om tillämpning av fördraget (104/2011) 3 § 1 mom. och 6 §
som följer:
3§
Enligt artikel 18.2 i arrendeavtalet om Saima kanal ska kommissionen för Saima kanal
fungera som ett särskilt organ. Kommunikationsministeriet tillsätter kommissionen för
fem år i sänder. Ordförande för kommissionen är kanalfullmäktigen och medlemmar företrädare för kommunikationsministeriet, utrikesministeriet, Gränsbevakningsväsendet,
Tullen och Trafikverket.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
6§
När gods förs från Finland för nyttjandet och vården av arrendeområdet eller återbördas
till Finland jämställs arrendeområdet vid Saima kanal tullrättsligt med ett område utanför
Europeiska unionens tullområde. Bestämmelser om Europeiska unionens tullområde finns
i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande
av en tullkodex för unionen.
————
Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.
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